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Dávkovač dezinfekcie na ruky je nevyhnutný pomocník v boji 
proti vírusom a baktériám všade tam, kde nie je k dispozícii 
tečúca voda a mydlo na dezinfekciu rúk. Dezinfekčný prostrie-
dok je aplikovaný rozprášením, čím sa zabezpečí rovnomerné 
a dostatočné pokrytie povrchu rúk pre ich účinnú dezinfekciu.

Hlavné funkcie bezdotykového dávkovača dezinfekcie:
•  Automatické, bezdotykové dávkovanie dezinfekčného 

prostriedku po detekcii rúk v priestore pod dávkovačom
• IR senzor, detekčná vzdialenosť 20 – 120 mm
•   LED signalizácia prevádzkového stavu dávkovača a stavu 

batérií
•  Nastaviteľný objem dávky dezinfekčného roztoku  

0.5 ml alebo 1.0 ml
• Doplniteľná nádržka s objemom 600 ml
•  Prevádzka na alkalické batérie (4 ks AA typ), cca 15 000 

pracovných cyklov
• možnosť zapojenia na sieťový adaptér 230 V / 6 V DC
• Životnosť dávkovacej pumpy 100 000 cyklov
• Kryt dávkovača s uzamykaním
• Odnímateľná vanička pod dávkovač dezinfekcie

Dávkovače na stojanoch sú dodávané kompletne zložené 
a pripravené na okamžité použitie.

Druhy dávkovačov
K dispozícii sú modely stojanové na podlahu, stolové, ná-
stenné a pre montáž na tyče v prostriedkoch hromadnej do-
pravy. Sú vhodné do všetkých typov prevádzok od predajní, 
kancelárií, vstupných vestibulov budov, nemocníc, ordinácií 
lekárov, škôl, reštaurácií a jedální až po prostriedky verejnej 
dopravy. 
Dávkovače dezinfekcie účinne chránia vašich zamestnancov, 
návštevníkov, zákazníkov a cestujúcich pred prenosom pato-
génov „dotykom“.

2 základné typy tekutých dezinfekčných prostriedkov:
•  na báze alkoholu s prídavkami peroxidu vodíka a glycerínu
•  na vodnej báze s prídavkom aktívnej látky (napríklad 

oxychlorine)

Stojanové dávkovače s monitorom 
Pridaním multimediálneho monitora na stojan dávkovača 
dezinfekcie je umožnené informovať používateľa dávko-
vača o spôsobe jeho použitia a tiež poskytnutie ďalších 
informácií alebo reklamy. 
Vyššia úroveň funkcionality použitého monitora poskytuje 
ďalšie možnosti, ako napríklad spustenie informačného 
bloku v momente, keď k dávkovaču pristúpi nejaká osoba.

Rozmery dávkovača: 132 x 85 x 240 mm
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Praktický, ľahko premiestniteľný dávkovač dezinfekcie vhodný pre umiestnenie na 
stôl, pult, alebo policu. Malá hmotnosť a rukoväť v stojane z brúsenej nehrdzavejúcej 
ocele umožňuje jednoduché prenášanie. Stojan s dávkovačom má dostatočnú stabilitu 
vďaka širokej základni. Nástenná verzia umožňuje bezpečné zavesenie dávkovača na 
stenu. Bez kľúčika nie je možné dávkovač demontovať.

Robustná, ohýbaná konštrukcia z brúsenej nehrdzavejúcej ocele, umožňuje jednoduché 
umiestnenie dávkovača na podlahe. Stabilitu stojanu zabezpečuje ťažká oceľová platňa v jeho 
základni. Výška stojanu umožňuje komfortnú dezinfekciu rúk dospelého človeka.

Dávkovač dezinfekcie – pultový a nástenný stojan
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Dávkovač dezinfekcie – podlahový stojan

Celková výška 1420 mm

Oblasť dezinfekcie rúk 1060 ± 50mm

Rozmer základne 255 x 265 mm

Celková hmotnosť 11 kg

Odnímateľná vanička áno

DD-MOL-002 DD-MOL-010

Celková výška 505 mm 505 mm

Oblasť dezinfekcie rúk 110 ± 50 mm podľa inštalácie

Rozmer základne 200 x 180 mm 170 x 170 mm

Celková hmotnosť 2,4 kg 2,4 kg

Odnímateľná vanička áno áno
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Robustná, zváraná konštrukcia z brúsenej nehrdzavejúcej ocele, umožňuje jednoduché 
umiestnenie dávkovača na podlahe. Stabilitu stojanu zabezpečuje ťažká oceľová platňa v jeho 
základni. Výška stojanu umožňuje komfortnú dezinfekciu rúk dospelého človeka. 
Pre miesta so zvýšeným pohybom osôb je pre efektívnu dezinfekciu rúk navrhnutý zdvojený 
stojan, kde sú chrbtom k sebe umiestnené dva dávkovače dezinfekcie.

Robustná, ohýbaná alebo zváraná konštrukcia z brúsenej nehrdzavejúcej ocele, umožňuje 
jednoduché umiestnenie dávkovača na podlahe. Stabilitu stojanu zabezpečuje ťažká oceľová 
platňa v jeho základni. Výška stojanu umožňuje komfortnú dezinfekciu rúk stojacieho dieťaťa.

Dávkovač dezinfekcie – podlahový stojan     Dávkovač dezinfekcie – znížená výška pre deti 

DD-MOL-004 DD-MOL-004-2

Celková výška 1 420 mm 1 420 mm

Oblasť dezinfekcie rúk 1 060 ± 50 mm 1 060 ± 50 mm

Rozmer základne 265 x 265 mm 305 x 305 mm

Celková hmotnosť 10 kg 14,5 kg

Odnímateľná vanička áno áno

DD-MOL-001-S DD-MOL-004-S

Celková výška 1 230 mm 1 220 mm

Oblasť dezinfekcie rúk 860 ± 50 mm 860 ± 50 mm

Rozmer základne 255 x 265 mm 265 x 265 mm

Celková hmotnosť 10,3 kg 9,45 kg

Odnímateľná vanička áno áno
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Elegantná, zváraná konštrukcia z brúsenej nehrdzavejúcej ocele, umožňuje jednoduché umiestnenie dávko-
vača na podlahe. Stabilitu stojanu zabezpečuje ťažká oceľová platňa v jeho základni. Výška stojanu umožňuje 
komfortnú dezinfekciu rúk dospelého človeka.  
Integrovaný 10.1“ tablet s Wi-Fi pripojením umožňuje inteligentné prehrávanie multimediálneho obsahu. Po 
detekcii osoby pred dávkovačom spustí predvolené inštruktážne video alebo reklamu a umožňuje aj funkciu 
interaktívny dotazník na zisťovanie spätnej väzby od osôb využívajúcich dávkovač dezinfekcie. Využitím Wi-Fi 
pripojenia na internet je umožnená diaľková správa multimediálneho obsahu a správa aplikácie.  

Napájanie tabletu adaptérom zo siete 230 V.

Rozšírená verzia umožní vďaka meraniu hla-
diny dezinfekčného prostriedku a sledovaniu 
prevádzky motorčeka dávkovača vyhod-
notenie zásoby dezinfekčného prostriedku 
a riadenie jeho dopĺňania z centrálneho 
dispečingu.
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Dávkovač dezinfekcie – stojanový s dotykovou obrazovkou a vzdialenou správou obsahu

Celková výška 1 645 mm

Oblasť dezinfekcie rúk 1 060 ± 50 mm

Rozmer základne 305 x 305 mm

Celková hmotnosť 15 kg

Odnímateľná vanička áno

Uhlopriečka obrazovky / Rozlíšenie 10“ / 1 024 x 600 bodovDD
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Elegantná, zváraná konštrukcia z brúsenej nehrdzavejúcej ocele, umožňuje jednoduché umiest-
nenie dávkovača na podlahe. Stabilitu stojanu zabezpečuje ťažká oceľová platňa v jeho základni. 
Výška stojanu umožňuje komfortnú dezinfekciu rúk dospelého človeka.  
Multimediálny prehrávač zobrazuje na integrovanej LCD obrazovke fotografie alebo videá 
(inštruktáž na použitie, reklama, ...) uložené na USB kľúči alebo SD karte. Napájanie monitora 
adaptérom zo siete 230 V.

Dávkovač dezinfekcie – stojanový s integrovanou LCD obrazovkou 
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DD-MOL-007 DD-MOL-008

Celková výška 1 650 mm 1 700 mm

Oblasť dezinfekcie rúk 1 060 ± 50 mm 1 060 ± 50 mm 

Rozmer základne 305 x 305 mm 305 x 305 mm

Celková hmotnosť 14,5 kg 15 kg

Odnímateľná vanička áno áno

Uhlopriečka obrazovky / Rozlíšenie 10“ / 1 024 x 600 bodov 12“ /  1280 x 800 bodov
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MOLPIR GROUP CZ, a.s.,  
Technologická 838/14, 779 00 Olomouc - Holice, Czech Republic  
tel.: +420 585 315 017, fax: +420 585 315 021
e-mail: info@molpir.cz  
www.molpir.cz

MOLPIR, s.r.o. 
Hrachová 30, 821 05 Bratislava, Slovakia,  
tel.: +421 911 MOLPIR (665 747)
e-mail: info@molpir.com 
www.molpir.com

Certifikát

O nás
MOLPIR, s.r.o. je súkromná spoločnosť založená v roku 1993, zaoberajúca 
sa dizajnom, vývojom, výrobou, dovozom, distribúciou a servisom širokého 
sortimentu príslušenstva pre autá, nákladné vozidlá, autobusy a vlaky 
nielen na území Slovenska a Českej republiky, ale postupne rozširuje 
svoju pôsobnosť do susedných krajín ako aj do celej Európy. V roku 2009 
spoločnosť MOLPIR predstavila prvý digitálny MOD (Media on Demand) 
systém v Európe. V roku 2011 sa MOLPIR stal zástupcom značky FUNTORO 
pre celú Európu.

Výskum a vývoj
MOLPIR má vlastný výskumný, vývojový a konštrukčný tím a spolupracuje 
aj s renomovanými odborníkmi v oblasti dizajnu, konštrukcie, projektovania 
náradia a foriem a v oblasti vývoja SW a SW aplikácií. Zahŕňa to aj spoluprá-
cu so Slovenskou Technickou Univerzitou, ktorej študenti často prinášajú 
nové nápady do vývoja. Interný tím MOLPIR spracúva požiadavky zákaz-
níkov, spätnú väzbu z trhu a neustále pripravuje nové produkty a služby 
pokrývajúce aktuálne požiadavky trhu.

Komplexné riešenia
Vďaka silnému technickému a profesionálnemu zázemiu je MOLPIR schop-
ný poskytnúť komplexné riešenia bez ohľadu na aplikáciu – dodatočná 
inštalácia do existujúcich vozidiel alebo do nových vozidiel na výrobnej 
linke. Know-how, tesná spolupráca s renomovanými dizajnérmi, využívanie 
moderných technológií a zariadení na prototypovanie, rozsiahle testovanie 
a overovanie výrobku vo vývojovej fáze a kontrola kvality vo fáze hromadnej 
výroby, spolupráca s overenými výrobcami a dodávateľmi komponentov 
a zameranie na popredajný servis & podporu zákazníkov prináša vysokú 
kvalitu a spoľahlivosť výrobkov ponúkaných spoločnosťou MOLPIR.

Staráme sa o bezpečnosť
Všetky použité komponenty sú v súlade s automobilovými a železničnými 
bezpečnostnými normami. Súčasťou vývoja integračných a inštalačných 
riešení je  ochrana bezpečnosti cestujúcich a preto sú všetky výrobky, 
inštalačné súpravy a riešenia dôkladne testované a to často v spolupráci 
s výrobcami sedadiel a výrobcami autobusov v renomovaných európskych 
skúšobných laboratóriách.

Lokality
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Inštalácia dávkovača na tyč nájde uplatnenie nielen v dopravných prostriedkoch, ale aj na šta-
diónoch, či pokladniach v nákupných centrách. Robustné riešenie je zárukou vysokej odolnosti 
zariadenia. 

Dávkovač dezinfekcie – inštalácia na tyč

DD-MOL-003 DD-MOL-005 DD-MOL-006

Celková výška 240 mm 240 mm 240 mm

Priemer tyče 30 – 40 mm 30 mm 35 mm

Celková hmotnosť 1,79 kg 1,34 kg 1,34 kg

Odnímateľná vanička nie nie nie
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